Protokoll
Styrelsemöte Svensk Kirurgisk Förening
2018-04-18
Telefonmöte

Närvarande: Claes Jönsson, Per-Anders Larsson, Peter Elbe, Malin Sund, Anna Leifler, Sara
Regnér, Magnus Kjellman, Anette Persson, Layla Mirzaei
och Barbara Dürr
Frånvarande: Lars Enochsson

§ 53
Mötets öppnande
Ordföranden Claes Jönsson förklarade mötet öppnat.
§ 54
Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes.
§ 55
Ekonomi
Bokslut och revision pågår. Bokföringen av KUB kurserna behöver ses över. Förhoppningsvis
kommer detta att underlättas med det nya programmet.
§ 56
Programkommittén
Peter, Malin, Layla och Magnus arbetar vidare med plenarsessionen. Arbetstema ”Hur behåller
patientsäkerheten när nya Minimal Invasiva Tekniker införs”.
§ 57
Utbildningskommittén
Peter har träffat vår webmaster Micke för att starta upp kursprogrammet. Micke räknarmed att
kanslifunktionen av programmet ska vara klar före sommaren.
Beslut: Webbplatsen ”dr-utbildningsportalen.se” registreras.
Beslut: Vi ska anlita en jurist för att registreringen i programmet följer lagstiftningen. Vi bör
anlita samma jurist som kansliet sedan tidigare tänkt att använda.
Peter har också träffat SFÖAK:s kursfakultet och föreslagit att de ska kunna vara pilotfakultet när
kursprogrammet ska startas upp.
§ 58
Internationell sekreterare
PO Nyström har utsedd att delta som svensk representant i UEMS Multidisciplinary Joint
Committee in Infection. Läkarförbundet kommer att finansiera hans deltagande.

GlobalSurg3 har startat och kommer att pågå till oktober
KIRUB har utsett två svensks yngre kirurger som ska skriva UEMS examination i General
Surgery. Examinationen kommer att ske på Malta i höst.
§ 59
IT-ansvarig/hemsidan
Planen är att Hemsidan ska lanseras under veckan
§ 60
Kommittén för kirurgisk forskning
KKF har haft ett möte och diskuterat pristagare.
SLS har haft ett möte om brukarmedverkan i forskning. Stefan Acosta var där och kommer att
skriva en rapport.
§ 61
Svensk Kirurgi
Nytt nummer precis ute och det har inkommit en hel del material till nästa nummer.
Vi har nu 400 följare på Instagram
§ 62
Kvalitetsregister
Inget nytt
§ 63
Länskirurgi
Länskirurginätverket kommer att ha ett startmöte i samband med kirurgveckan. Det
länskirurgiska nätverket håller på att formaliseras för att bilda en ideell förening.
§ 64
Övriga frågor
Denna applikation vid kommande telefonmöte som nu istället blir ett videomöte.
En motion från SVESEK har inkommit till styrelsen. Motionen diskuterades. Per-Anders och
Claes skriver förslag till konsekvensbeskrivning och svar.
Svenskt Kirurgisk råd mar möte ons-tor denna vecka. Magnus deltar i mötet.
Kansliet diskuterades. Claes, Per-Anders och Barbara får mandat att fatta beslut om vilket företag
vi ska anlita för nya kanslister.
Vi ska tillskriva SKL då vi anser att arbetsgruppen för kunskapsstyrning inom området
magtarmsjukdomar bör ha en samansättning där minst hälften är kirurger.
LÖF har tagit fram en nationell version av NEWS och vill använda SKF:s logga i samband med
utskick av materialet. SKF stöder detta.
Peter rapporterade från läkarförbundets repskap 17/4.
§ 65
Remisser
Inget nytt.
§ 66
Medlemmar
Åtta nya medlemmar invaldes.
§ 67
Kommande möten
14 maj kl 19.00, telefonmöte

§ 68

Mötets avslutande

Vid tangentbordet

Peter Elbe
Utbildningssekreterare

Claes Jönsson
Ordförande

